
  نيما احمدپور
در چند م�اه گذش�ته در صفحه تاري�خ »جوان« 
بخش هاي�ي گوناگ�ون از مقاطع حي�ات فردي و 
اجتماعي فرح ديبا مورد بازخواني قرار گرفته است. 
اينك در مقالي كه پي�ش روي داريد، مقطع فرار 
فرح ديبا و همسرش از ايران تا مرگ شاه مخلوع 
روايت شده اس�ت. اميد آنكه مفيد و مقبول آيد. 

      
بعد از اينكه غالمرض��ا ازهاري نخس��ت وزير دولت  
نظامي به بهانه سكته  مغزي، بدون اطالع شاه و همراه 
خان��واده اش، با ي��ك هواپيماي نظام��ي از فرودگاه 
دوشان تپه -كه در اختيار مستشاران نظامي امريكا 
بود- مستقيماً به امريكا رفت، محمدرضا كه آخرين 
برگ برنده خود را كه همانا استفاده از دولت  نظامي و 
قوه  قهريه بود از دست داد و نا اميدانه به سراغ آخرين 
گزينه   ممكن رفت و جالب اينكه اين آخرين انتخاب 

هم با نظر و تأثير فرح انجام شد. 
  آخرين نخست وزير شاه و دست پنهان فرح 

ديبا در انتخاب وي
آخرين نخست وزير شاه كه تنها 37 روز در برابر امواج 
انقالب دوام آورد، شاپور بختيار يك روشنفكر الئيك 
و ملي گرا بود. بختيار س��ال ها در فرانس��ه تحصيل 
كرده و آنقدر فرانسوي ش��ده بود كه حتي در دوران 
جنگ جهاني دوم، به عضويت هس��ته هاي مقاومت 
فرانسوي درآمده و همسري فرانسوي هم اختيار كرد 
بود. دست پنهان فرح در انتخاب آخرين گزينه شاه 
هم ديده مي شود. شاپور بختيار، پسرخاله رضا قطبي 
بود و رضا قطبي پسردايي فرح! بدين ترتيب آخرين 
نخست وزير شاه، از خويشان فرح محسوب مي شد و 
اين قرابت و انتساب خانوادگي تنها يك اتفاق نبود! 
احمدعلي مسعودانصاري نيز بر اين گمانه كه انتخاب 
بختيار نتيجه رايزني هاي فرح بود تأكيد كرده است. 
شاپور بختيار هم در خاطراتش اشاراتي دارد كه اين 
گمانه زني را بسيار تقويت مي كند. وقتي بختيار بعد از 
سقوط رژيم شاه در قاهره به ديدار فرح مي رود، از قول 
فرح نقل مي كند: »اگر ش��ما )بختيار( سه  ماه زودتر 

نخست وزير شده بوديد، االن همه ما ايران بوديم.« 
  يك فرار تاريخي، آغازي بر يك پايان!

اولين شرط بختيار براي نخست وزيري، خروج شاه و 

فرح از كشور بود تا بتواند اين خروج را به عنوان يك 
امتياز به انقالبيون عرضه كند، هرچند شاه نيز دليلي 
براي ماندن در كشور نداش��ت و اگر بختيار نيز از او 

درخواست نمي كرد، باز از ايران خارج مي شد. 
در آخرين روزهاي قبل از خروج شاه و فرح از ايران، 
تظاهركنندگان خشمگين، چند بار به دفتر مخصوص 
فرح حمله كرده بودن��د و به همين خاط��ر، فرح به 
ساواك دس��تور داد كه تمام لوازم و اس��ناد و اثاثيه 
دفترش به موزه رضا عباس��ي منتقل ش��ود. هرچند 
حجم عظيمي از س��كه هاي طالي موج��ود در دفتر 
و گاوصندوق ه��اي آن به صورتي ناگهان��ي و قبل از 
هجوم مردم، ناپديد ش��د! فرح با دادن يك سكه  طال 
به همه اعض��اي دفتر مخصوص ب��ا آنها خداحافظي 
كرد و به آنه��ا اطمين��ان داد كه به زودي ب��ه ايران 
بازمي گردد. او كه هنوز از نجات رژيم نااميد نش��ده 
بود، دو نف��ر از نزديك ترين اطرافيان��ش را در تهران 
باقي گذاشت. دليل اينكه اين دو نفر يعني رضا قطبي 
و فريدون جوادي در ايران ماندند، نمي تواند چندان 
دور از انتظار باش��د. فرح با خود انديش��يده بود اگر 
دولت بختيار در س��ركوب و خاموش كردن انقالب 
موفق ش��ود، بايد كس��اني را در ايران داشته باشد تا 
شرايط بازگشت او را به ايران فراهم كنند. البته فرح 
هم بعدها با نااميدي از بازگشت به ايران و براي فراري 
 دادن دوست صميمي اش از دست عدالت، 3 ميليون 

دالر به قاچاقچيان پرداخت كرد!
  به سوي واپسين فصل از زندگي مشترك

بعدازظهر 26 آبان 1357، ش��اه و فرح نيم ساعت در 
فرودگاه مهرآب��اد تهران منتظر ش��دند تا خبر رأي 
اعتماد مجلس به شاپور بختيار را شخصاً بشنوند. به 
محض اينكه بختيار با هليكوپتر به فرودگاه آمد و خبر 
اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي  ملي را به شاه داد، 
شاه و خانواده س��لطنتي، از پاويون سلطنتي خارج 
شده و به س��مت هواپيما رفتند و شاه طي مصاحبه 
كوتاهي، دليل س��فرش را استراحت و رفع خستگي 
مطرح كرد و گفت به زودي به كشور بازخواهد گشت! 
شاپور بختيار، آخرين نخست وزير شاه در خاطراتش 
به ياد آورده است كه در آخرين لحظات، قبل از پرواز 
هواپيماي شاه به سوي آسوان در مصر، فرح كه نگران 
چگونگي خروج برخي از دوس��تان و نزديكانش بود 

فهرستي از اسامي را در اختيار بختيار قرار داد و از او 
خواست تا در اسرع وقت براي آنها گذرنامه صادر شود 
تا بتوانند هرچه زودتر از ايران خارج شوند! سپس شاه 
در حالي كه به زحمت مي توانست جلوي گريه خود 
را بگيرد به سمت هواپيما رفت و فرح كه سرحال تر و 
محكم تر از شاه به نظر مي رسيد، شوهرش را همراهي 
كرد. س��اعتي بعد، انور س��ادات رئيس جمهور مصر، 
منتظر فرود هواپيماي س��لطنتي ايران در فرودگاه 
آسوان بود. به اين ترتيب با پرواز هواپيماي مخصوص 
دربار به سوي آسوان، آخرين فصل زندگي مشترك 

محمدرضا و فرح آغاز شد. 
  آغازين منزلگاه هاي يك سفر بي بازگشت

شاه و فرح كه قصد داش��تند از مصر به امريكا بروند، 
جمعاً پن��ج روز در آس��وان ماندند، بع��د از پنج روز 
كه ش��اه و همراهانش آماده مي ش��وند با هواپيماي 
اختصاصي ش��ان به امري��كا برون��د )محمدرضا در 
امريكا ام��الك و خانه هاي متعددي داش��ت، ضمن 
اينكه فرزندانش رض��ا، فرحناز و عليرض��ا هم براي 
تحصيالت در امريكا به سر مي بردند(، اردشير زاهدي 
به شاه اطالع داد كه امريكا پذيراي شاه نيست و فعاًل 
بهتر اس��ت به مراكش برود. دولت امريكا و ش��خص 
جيمي كارت��ر، رئيس جمه��ور وقت امري��كا از ترس 
واكنش انقالبيون و ب��ه خطر افت��ادن منافع و جان 
اتباع و مستش��اران امريكايي در ايران، ترجيح داده 
بود كه ش��اه، يعني متحد اصل��ي اش در خاورميانه 
-كه قريب س��ه دهه منافع امريكا و غ��رب را حفظ 
كرده بود- را به امريكا راه ندهد! شاه و فرح به ناچار 3 
بهمن 1357 به مراكش رفتند و مهمان سلطان حسن 
دوم )پادشاه وقت مراكش( ش��دند. روزها به سرعت 
مي گذشت و با بازگشت امام خميني به ايران، آخرين 
تالش هاي بختيار و ژنرال هايزر، يكي پس از ديگري 
رنگ مي باخت. س��رانجام 22 بهمن 1357 اعالميه 
بي طرف��ي ارتش كه آخرين س��نگر مدافع��ان نظام 
شاهنشاهي بود، صادر شد و بدين ترتيب عماًل رژيم 
پهلوي فروپاش��يد. فريده ديب��ا در خاطراتش گفته 
اس��ت كه در همه  اتاق هاي محل اقامت ش��اه، يك 
راديوي قوي روي موج ايران تنظيم شده بود و شاه و 
فرح، شخصاً صداي راديو تهران را كه اعالم كرد: »اين 
صداي انقالب اسالمي مردم ايران است« را شنيدند. 

احمدعلي مسعود انصاري در باره نقش 
ش�اه در رفتاره�ای غيراخالقی فرح 
ديب�ا در خاطراتش مي نويس�د: »من 
بارها وجود روابط مي�ان فرح و مردان 
بيگانه را به شاه گوشزد كرده بودم، اما 
در كمال تعجب مشاهده كردم ايشان 
جواب دادند شهبانو اختيار پايين تنه  
خود را دارند و به كسي مربوط نيست«

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5570 | 1440 جم��ادیاالول 12  | 1397 دی 29 ش��نبه

فرح ديبا، فرار از ايران و آغاز گونه اي متفاوت از زندگي

  هرزگي شهبانو در برابر چشمان
 شوهري در بستر مرگ!
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   شاهد توحيدي
اث��ر تاريخ��ي- رواي��ي 
»آخرين وحشت آفرين« 
كه به بازخواني داس��تاني 
زندگينامه تيمس��ار ناصر 
مق��دم پرداخت��ه در زمره 
آخري��ن منش��ورات مركز 
اس��ناد انقالب اسالمي به 
ش��مار مي آيد. در ديباچه 

ناشر بر اين اثر آمده است:
»ساختار و قالب داستان، 
نيكوترين چارچوب و ظرف است براي ماندگاري و 
ثبت واقعه ها و لحظات مهم و جريان ساز؛ به سبب 
اينكه نقش و كاركرد آن از حي��ث تأثير و انگيزش 
بسيار چش��مگير اس��ت و در كالم الهي نيز از اين 
ش��يوه براي انتقال مفاهيم به خوبي استفاده شده 
است. بس��ياري از حكمت ها و اندرزهاي اخالقي، 
تعليمي، اجتماع��ي و تاريخي در كالبد داس��تاني 
بازگو شده است تا مايه عبرت و پند پذيري ديگران 
فراهم گردد و آنان را به تدب��ر و تفكر وادارد. از آنجا 
كه هر نس��لي براي خ��ود اصل��ي دارد و برپايه  آن 
مي انديشد و زندگي مي كند و براي رسيدن به آن 
تالش مي نمايد، پس خواسته ها و نيازهاي هر عنصر 
نيز به فراخ��ور ذهنيت اه��ل روزگار دچار تحول و 
دگرگوني مي شود. شاخك هاي حسي نسلي با نسل 
ديگر متفاوت است. بنابراين آمال آنان نيز از گونه اي 
ديگر خواهد بود. اثر پيش رو رمان تاريخي كوتاهي 
است كه نويسنده بر اساس شخصيت و اقدامات ناصر 
مقدم آخرين رئيس ساواك نوشته است. نويسنده 
در اين اثر قصد دارد خواننده را با ساخت قدرت در 
دوره  پهلوي، اوضاع سياسي و اجتماعي ايران، نوع 
تعامل ساواك با شاه و ش��خصيت دست آموز ناصر 

مقدم آشنا سازد.« 
كتاب آخرين وحشت آفرين در آغاز خويش، داستان 
انتصاب مقدم به رياست س��اواك را آورده است. در 

بخش هايي از اين فصل مي خوانيم:
»نتونس��ت تا روز آخر صبر كنه. اون سال ها بود كه 

منو مي شناخت. بنابراين چند روز زودتر بهم تلفن 
كرد. »منصور رفيع زاده« رو مي گم. از تلفن او بسيار 
خوش��حال ش��دم، چون معموالً خبرهاي خوشي 
برايم داش��ت. مدام با او حرف م��ي زم تا بفهمم چه 
اتفاقي افتاده. من از اتفاقات��ي كه افتاده بود هيچي 

نمي دونستم. 
 � الو! سرلشكر مقدم! خبر خوبي برايتان دارم. 

 � سالم منصور! خبري شده؟
 � شما رئيس شديد. 

 � جداً! واي خداي من. چه كسي اين رو گفته؟ سيا؟
 � نه! تيمسار نصيري. 

 � هوم! چه عجب. 
 � گوش كنيد قربان! نصيري حسابي سفارش شما را 

به اعليحضرت كرده، لطفاً با او خوب باشيد. 
 � كي كارم را شروع مي كنم؟

 � چند روز ديگه. ولي به كسي چيزي نگوييد. 
 � نه! نمي گويم. نصيري گفت كه سفارش مرا كرده؟

 � بله!
 � باورت نمي ش��ود منصور، او چاره  ديگري نداشت. 
غير از من آنها چه كسي را دارند؟ كسي از اين جريان 

خبر داره؟ 
 � بله! سيا. 

 � كي فهميدند؟
 � بعداً بهتان مي گويم. 

 � حاال فهميدم! چند ماهي بود كه كسي از سيا سراغ 
من نمي آمد؛ ام��ا طي چند روز گذش��ته، آدم هاي 

زيادي به ديدنم آمدن. 
 � وقتي شما را ديدم، راجع با آن با هم حرف مي زنيم. 
فقط يادتان باش��د به كس��ي در اين رابطه چيزي 

نگوييد. 
 � بچه كه نيس��تم. اما از همين حاال مي تونيد روي 

تغيير اوضاع كشور حساب كنيد! 
آخر به آرزوم رس��يدم! خوش خدمتي هاي زيادي 
واسه رس��يدن به اين مقام كرده بودم. مي دونستم 
كه يه روزي رئيس س��اواك خواهم شد. من عاشق 
قدرت بودم و فقط اين مقام بود كه مي تونست منو به 
اين آرزوم برسونه. ولي حيف كه رياستم زياد دوامي 

نداشت و فقط هشت ماه طول كشيد...« 

به بهانه انتشار زندگينامه داستاني 
تيمسار ناصر مقدم

 »آخرين وحشت آفرين« 
كه بود؟
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)ش��هيد آيت اهلل فضل اهلل محالتي، گوينده اين 
صداي به يادماندني و تاريخي در راديو بود.( شاه 
و خانواده اش ي��ك عذاب ديگر ه��م در مراكش 
داش��تند و آن چيزي جز پخش بانگ اهلل اكبر از 
بلندگوهاي مساجد رباط، پايتخت مراكش نبود. 

فريده ديبا در اين باره گفته است:
»موقع نماز كه ص��داي اهلل اكب��ر از بلند گوهاي 
مس��اجد بلند مي ش��د، محمدرضا و هم��ه ما به 
وحش��ت مي افتاديم، زيرا در تهران آش��وب زده 
ماه ها، بانگ اهلل اكبر را كه انقالبيون سر مي دادند، 

شنيده و لرزيده بوديم.« 
  اخبار اعدام در كاخ بهشت بزرگ!

هنوز شوك فروپاشي كامل رژيم براي شاه و فرح 
تمام نشده بود كه اخبار اعدام سران رژيم به كاخ 
بهشت بزرگ، جايي كه محمدرضا در آن اقامت 
داشت، رسيد و به گفته مادر فرح، شاه از شنيدن 
اين اخبار دچار تيك عصبي ش��ده ب��ود. اقامت 
ش��اه در مراكش ت��ا س��يزدهم فروردين 1358 
طول نكش��يد و ش��اه مراكش كه از حساس��يت 
گروه هاي اس��المگرا نس��بت به حضور ش��اه در 
كشورش مي ترسيد، عذر شاه را خواست. شاه باز 
هم مايل بود به امريكا ب��رود، اما دولت كارتر كه 
عالقه مند بود روابط شكننده و كج دار و مريزش 
با دولت  موقت مهندس بازرگان )كه گرايش هاي 
روشني به غرب و ليبراليسم داشت( را حفظ كند، 
به اين درخواست ش��اه، وقعي ننهاد. شاه و فرح 
ناچار به ويالي »جيمز كراسبي« در باهاما پرواز 
كردند. در منزلگاه جديد، چهار فرزند شاه نيز به 
آن دو ملحق شدند. خرِج هر روز اقامت در ويالي 
كراسبي، 12 هزار دالر بود كه بعد از زمان اندكي 
به دلي��ل تهديداتي كه درخصوص بازداش��ت يا 
قتل شاه منتشر گش��ت، هزينه فراوان محافظان 

شخصي نيز به آن اضافه شد. 
  ص�دور حكم اع�دام غيابي ش�اه و فرح 

در ايران
در آن دوره در اي��ران، آيت اهلل ص��ادق خلخالي 
رئيس دادگاه هاي انقالب، حكم اعدام غيابي شاه و 
فرح و اشرف را صادر كرد؛ ولي همزمان اعالم كرد 
اگر فرح، شاه را بكشد از مجازات معاف خواهد بود! 
و اين شكنجه روحي محمدرضا را عالوه بر غم از 
دست دادن قدرت، افزايش داد. شاه از همان دوره 
سلطنتش هم به فرح و اطرافيانش بدبين بود و با 
اين حكم غيابي، بدبيني اش به فرح به اوج رسيد! 
شهبازي، محافظ مخصوص شاه كه تا لحظه مرگ 

شاه همراه خانواده او بود، نوشته است: 
»در باهاما ملكه به همراه ليل��ي اميرارجمند هر 
روز با وضعيت وقيحي به كنار س��احل مي رفتند 
و يك شخص ديگر هم به اس��م آلن كه احتماالً 
مأمور س��يا بود، با آنها قاطي مي ش��د و خالصه 
وضعيت به قدري مفتضح ش��ده بود كه يك روز 
شهريار شفيق )پسر اشرف( با ديدن اين صحنه 
بسيار ناراحت شد و به زبان فرانسه به فرح گفت: 
علياحضرت! در ايران انقالب ش��ده است، مرتب 
دارند افسران ارتش، هيئت دولت و سران سياسي 
را اعدام مي كنند و شما بايد حفظ ظاهر بفرماييد. 
اين چه وضعي اس��ت و اين مردك كيس��ت كه 
دارد اين جوك هاي كثيف را مي گويد و شما هم 
مي خنديد؟ عين جمله اي كه فرح در پاسخ گفت 
اين بود: »انقالب كه بايد مي ش��د. آنهايي هم كه 
اعدام مي شوند حقشان اس��ت بميرند. به تو هم 
مربوط نيست من چه كار مي كنم. از حد خودتان 
تجاوز نكنيد. م��ن خودم بهت��ر مي دانم چه كار 
مي كنم. « البته ريش��ه اين بي قيدي فرح در امور 
اخالقي به ش��خص محمدرضا نيز بازمي گشت. 
احمدعلي مسعود انصاري در اين باره در خاطراتش 

مي نويسد:
 »م��ن بارها وج��ود رواب��ط ميان ف��رح و مردان 
بيگانه را به شاه گوش��زد كرده بودم، اما در كمال 
تعجب مشاهده كردم ايشان جواب دادند شهبانو 
اختيار پايين تنه  خود را دارند و به كسي مربوط 

نيست.« 
  سرطاني كه هرروز به نقطه پايان نزديك 

مي شد
بيماري شاه هر روز شدت بيش��تري مي گرفت. 
يك غده بزرگ در گردن او به وجود آمده بود كه 
نشان مي داد، سرطان غدد لنفاوي در بدن شاه به 
مراحل پيشرفته و پاياني خود نزديك شده است. 
بدگماني ش��اه به مقامات باهامايي باعث شد كه 
ش��اه قصد س��فر به مكزيك را كند. شاه مترصد 
اين بود كه در كشورهاي نزديك به امريكا اقامت 
كند ت��ا در اولين فرصت و موافقتي كه از س��وي 
دولت امريكا به دس��ت آورد، به آن كش��ور برود. 
پزشكاني كه بيماري ش��اه را تحت نظر داشتند، 
اظهار داشتند كه ش��اه بايد در اسرع وقت تحت 
عمل جراحي قرار گيرد. با اين اوصاف، شاه بيشتر 
از چند هفته در مكزيك دوام ني��اورد و مرتب با 
هنري كيسينجر و اردش��ير زاهدي در امريكا در 
تماس بود تا موافقت دولت امريكا را براي س��فر 
به امريكا كسب كند، باالخره كارتر راضي شد تا 
صرفاً تحت عنوان تحقيرآميز مالحظات انساني، 

شاه را در امريكا بپذيرد. 
  مهماني كه در امريكا، هيچ كس آمدن وي 

را انتظار نمي كشيد!
شاه و فرح و همراهانش��ان در فرودگاه دورافتاده 
فورت الدرديل در امريكا ف��رود آمدند، اما هيچ 
كس انتظار آنها را نمي كشيد مگر كارشناس اداره 
بازرسي مواد كشاورزي امريكا كه با بازرسي دقيق 
وس��ايل و اثاثيه خانواده س��لطنتي مي خواست 
مطمئن ش��ود كه آنها برخالف قوانين قرنطينه، 
از مكزيك با خود گل و گياه يا تخم س��بزيجات 
و ميوه به امريكا وارد نكرده ان��د! مادر فرح به ياد 
مي آورد كه ش��اه از اين بي اعتناي��ي امريكايي ها 
 بس��يار عصباني ش��د و گفته بود: ببينيد روزگار

 با ما چه ك��رد! در همين خاك امري��كا ترومن و 
جان اف. كندي و كارتر به استقبال من می آمدند 
و فرش قرمز جلوي پايم پهن مي كردند! اردشير 
زاهدي نيز به ياد مي آورد كه در همين ايام، فرح 
در مورد شاه مي گفت: »محمدرضا توان عقلي و 

فكري خود را از دست داده است.« 
با وجود اينكه شاه با نام مستعار »ديويد نيوسام« 
در بيمارس��تان مموريال نيويورك بستري شده 
بود، اما خيلي زود اين مسئله فاش شد و اعتراض 
دولت و مقامات ايراني را برانگيخت. مادر فرح به 
ياد آورده است كه فرداي روز بعد از عمل جراحي 
ش��اه، وقتي كه جمعيت زيادي از دانش��جويان 
ايراني مقيم امريكا در مقابل بيمارستان مموريال 
تظاهرات مي كردند و ش��عار مرگ بر ش��اه س��ر 
مي دادند، فرح ب��ا لبخند به م��ادرش گفته بود: 
»اينها نمي دانند كه ديگر نيازي به مرگ بر شاه 

گفتن ندارند و شاه دارد مي ميرد!« 
  درگيري فرح و اشرف در واپسين ماه هاي 

زندگي شاه
اما اختالفات و درگيري هاي فرح و اش��رف حتي 
در آخرين ماه هاي زندگي شاه نيز تمامي نداشت. 
فرح كه روحيه اش به خاطر ماندن در بيمارستان 
به شدت ضعيف شده بود، از اشرف كه خانه اش در 
نيويورك بود، خواس��ت تا او را موقتاً در خانه اش 
بپذيرد، اما اش��رف كه فرح و اطرافيان او را عامل 
سقوط شاه مي دانس��ت با خشونت، اين خواسته 
فرح را رد كرد و به همس��ر ب��رادرش گفت: بهتر 

است به جهنم بروي!
درس��ت در همين دوران بود كه واقعه تس��خير 
سفارت امريكا از سوي دانشجويان مسلمان پيرو 
خط امام و گروگانگيري 66 ديپلمات امريكايي، 
سيزدهم آبان 1358 به وقوع پيوست و نخستين 
درخواس��ت دانشجويان تحويل ش��اه مخلوع به 
ايران براي محاكمه بود. اين حادثه باعث شد كه 
اميد اطرافيان شاه براي معارضه نظامي امريكا با 
جمهوري اس��المي و حتي بازگشت سلطنت به 
ايران برانگيخته شود، تا آنجا كه فرح اميدوار بود 
امريكا به ايران لشكركشي كند. درنهايت، شاه و 
فرح مجبور ش��دند به خاطر فش��ارهاي ناشي از 
حادث��ه گروگانگيري و درخواس��ت دولت كارتر 
براي خ��روج از امريكا، امريكا را ت��رك كنند، اما 
هيچ كش��وري حاضر به پذيرفتن شاه نبود. شاه 
و فرح مجبور شدند به جزيره كونتادورا در پاناما 
بروند. در پاناما، توريخوس رئيس گارد ملي پاناما، 
كه با فش��ار امريكا مجبور به پذيرش ش��اه شده 
بود، با فرح روابطي خصوصي داش��ت و مرتب به 
بهانه ديدن ش��اه به جزيره كونتادورا مي آمد و با 
فرح تنيس بازي مي كرد. ش��اه ك��ه اعتمادي به 
توريخوس نداش��ت، از سفير اس��رائيل در پاناما 
كه مرتب��اً به ديدارش مي آمد، خواس��ت كه يك 
محافظ مطمئن از موساد در اختيار او قرار دهد. 
در كمتر از 12 س��اعت يك افسر اسرائيلي به نام 
مايك هراري كه يك يهودي انگليسي االصل بود، 
در ويالي شاه حاضر شد و تا روز مرگ شاه، همراه 
او بود. اما دردس��رهاي ش��اه در پاناما منحصر به 
دست و پنجه نرم كردن با سرطان نبود. يك روز 
ژنرال نوريه گا )معاون توريخوس( به اصرار از فرح 
خواست كه همراه او به مناطق ديگر جزيره بروند 
تا نوريه گا مناطق ديدني جزيره را به او نشان دهد! 
فرح كه مي دانس��ت غرض اصلي نوريه گا از اين 
دعوت چيست، اين درخواست را رد كرد، اما نوريه 
گا كه از رد درخواستش توسط فرح عصباني شده 
بود، خطاب به فرح، شروع به فحاشي كرد. افسر 
اسرائيلي كه شاهد اين ماجرا بود به سمت نوريه گا 
آمد و از او خواست كه فرح را راحت بگذارد. شاه 
بعداً به توريخوس ش��كايت كرد كه نوريه گا چه 
درخواست بي شرمانه اي از فرح داشت، اما پاسخ 
توريخوس اين ب��ود: »من نمي توان��م نوريه گا را 
مالمت كنم، زيرا او درخواست مؤدبانه اي از خانم 

شما كرده بود!« 
  و سرانجام مرگ در قاهره

در آن روزها ش��ايعاتي بر س��ر زبان ها افتاد كه 
بر اس��اس آن ميان مقامات جمهوري اسالمي 
و مقامات پاناما براي اس��ترداد ش��اه ب��ه ايران 
مذاكرات��ي صورت گرفته اس��ت. ش��اه پس از 
شنيدن اين شايعات، هراسان با هنري كيسينجر 
تماس گرف��ت و از قص��د مقام��ات پاناما براي 
دستگيري و تحويلش به ايران خبر داد و چون 
استرداد شاه به ايران، باعث آزادي گروگان هاي 
امريكايي مي شد و اين به نفع دموكرات ها بود، 
كيس��ينجر كه از رونالد ريگان جمهوري خواه، 
حمايت مي كرد، به ش��اه اطمينان داد كه مانع 
دستگيري اش توس��ط پاناما خواهد شد. بدين 
ترتيب تنها جايي كه ش��اه مي توانست به آنجا 
برود و آخري��ن روزهاي زندگي اش را س��پري 
كند، باز همان اولين تبعيدگاه شاه، يعني مصر 
بود. شاه و فرح در فرودگاه قاهره، مورد استقبال 
انور س��ادات ق��رار گرفتند و ش��اه بالفاصله در 
بيمارستان »معادي« قاهره بستري شد. جالب 
آنكه بنا به خاطرات مسعود انصاري )پسرخاله 
فرح( در همان ايامي كه ش��اه در بيمارس��تان 
المعادي بس��تری و در حال مرگ بود، فريدون 
جوادي و فرح، شب ها در اتاق انتظار خصوصي 
بيمارس��تان با هم به س��ر مي بردند. در آخرين 
ماه هاي عمر شاه، بين پزشكان معالج او، اختالف 
نظر به وج��ود آمده بود و حاص��ل اين اختالف 
نظر براي ش��اه، چهار عمل جراحي س��نگين و 
ع��ذاب آور و البته پرهزينه ب��ود. در مصر از 11 
فروردين تا 5 م��رداد 1359، جمعاً چهار عمل 
جراحي روي شاه انجام شد، اما همه چيز براي 
شاه به پايان رس��يده بود. 9 صبح پنجم مرداد 
1359، باالخره ش��اه در بيمارس��تان المعادي 

قاهره در چنگال مرگ، تسليم شد. 
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در اوايل س�ال 1358آي�ت اهلل صادق 
خلخال�ي رئيس دادگاه ه�اي انقالب، 
حكم اعدام غيابي شاه و فرح و اشرف 
را صادر كرد؛ ول�ي همزمان اعالم كرد 
اگر ف�رح، ش�اه را بكش�د از مجازات 
معاف خواهد بود! و اين شكنجه روحي 
محمدرضا را افزايش داد. شاه از همان 
دوره سلطنتش هم به فرح و اطرافيانش 
بدبي�ن ب�ود و ب�ا اي�ن حك�م غيابي، 

بدبيني اش به فرح به اوج رسيد!


